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200 milliárd forinttal nőttek a közép-magyarországi adó- és vámbevételek
A Közép-magyarországi Régió 2013-as évét értékelte a NAV
Az egy évvel korábbihoz képest 200 milliárd forinttal több adó- és vámbevétel folyt be a Középmagyarországi Régióból tavaly. A 2013-as év a bevétel-növekedésen túl több kedvező folyamatot
is előre vetít; nőtt a vállalkozási kedv, több magánszemély vallott adóköteles jövedelmet és
hatékonyabbá váltak a költségvetésnek okozott kár megtérülésére tett intézkedések.
Nőtt a vállalkozási kedv
A fővárosban és Pest megyében összesen 15 ezerrel nőtt a vállalkozási tevékenységet folytatók
száma az elmúlt évben, így 2013 végén 580 ezer adószámmal rendelkező gazdálkodó, egyéni
vállalkozó és önálló tevékenységet
folytató magánszemély – az
országosan működő adóalanyok
egyharmada – tevékenykedett itt.
Ugyan az év folyamán az evaalanyok száma 28 ezerrel csökkent,
az új adózási módokat, mint a
kisadózó vállalkozások tételes
adóját (KATA) és a kisvállalati
adózást (KIVA), összesen 32 ezren
választották. 2012-re 1 millió 300
ezer fővárosi és Pest megyei
magánszemély
nyújtott
be
személyijövedelemadó-bevallást,
azaz 10 ezerrel többen vallottak
megszerzett adóköteles jövedelmet,
mint korábban.
Növekvő bevételek 1
Az elmúlt évben az országos adó- és vámbevételek mintegy 28 százaléka származott a középmagyarországi régióból, az együttesen befolyt több mint 2 971 milliárd forint 200 milliárddal
haladta meg a korábbi év bevételeit. Az eredményhez nagymértékben hozzájárult az évközi eútdíjhoz kapcsolódó áfabefizetés, valamint a pedagógusok béremelésének és az egészségügyi
dolgozók bérrendezésének hatása.
(1

A 2012 évi adatokkal való összehasonlíthatóság miatt figyelmen kívül hagyva a 4/2012. (II.14.) NGM rendeletből adódó
adózói kör átrendeződését.)
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Az összbevételből a fővárosi és Pest
megyei adózók több mint 2 876 milliárd
forint adót fizettek be az államkasszába.
Ebből
a
társadalombiztosítási
járulékok, az egészségügyi hozzájárulás,
valamint a szociális hozzájárulási adó
együttes összege meghaladta az 1 110
milliárd forintot.
Az általános forgalmi adó 863 milliárd
forint nettó bevételét 1 126 milliárd forint
befizetés és 263 milliárd forint kiutalás
eredményezte. Pozitív folyamatot vetít
előre, hogy az elmúlt évben a havonkénti
bevallók körében mind az értékesítés,
mind a beszerzés adóalapja nőtt.
A több mint 455 milliárd forint személyi
jövedelemadó bevételre az adóalapkiegészítés megszűnése, valamint a
kiutalási igények csökkenése volt
hatással, a társasági adó bevételeket
pedig a látványcsapat-sport támogatásra egyre növekvő mértékben igénybe vett adóalap kedvezmény
befolyásolta. Ugyan az egyszerűsített vállalkozói adóból az eva-alanyok számának csökkenése miatt
18 milliárd forinttal kevesebb folyt be, de a két új adónemre (KATA, KIVA) összesen 16 milliárd
forintot, a „zöld adókra” 15 milliárdot fizettek be az adózók, a pénzügyi tranzakciós illeték pedig
további 64 milliárd forinttal növelte az államkassza bevételeit.
A vám- és jövedéki szakág által kezelt adó- és vámbevételek meghaladták a 95 milliárd forintot.
Ennek döntő többsége, több mint 68 milliárd forint az import áfából folyt be, további mintegy 17
milliárd forint az uniós vám kiszabásokból és a regisztrációs adóból, 10 milliárd forintot
meghaladó összeg pedig a jövedéki adóból származott.
Az import vámeljárások számát és a kapcsolódó bevételeket egyaránt érintette Horvátország Európai
Unióhoz való csatlakozása, továbbá az, hogy az import tevékenységet végzők önadózóként már maguk
vallják be az áfát. Az ügyfélközpontú szolgáltatások eredményeként az elmúlt évben 39 százalékkal
több export tevékenységet folytató gazdálkodó döntött úgy, hogy a közép-magyarországi régióban
vámkezeltet.
Hatékony és eredményes ellenőrzések
Tavaly az országosan nyilvántartott magas működési kockázatú adóalanyok 63 százaléka (52
ezer adózó) tartozott a Pest megyei és a fővárosi adóigazgatóságokhoz, melyek az év folyamán
mintegy 77 ezer ellenőrzést végeztek. A
kockázatelemzési módszereknek és a
célzott kiválasztásnak köszönhetően a
közép-magyarországi adóellenőrök 247,6
milliárd forint nettó adókülönbözetet
állapítottak meg, mely a NAV által
összesen feltárt eltitkolt adóforintok 44
százaléka.
Az elmúlt évben is nagy hangsúlyt kapott a
jogalap nélküli kiutalási igények kiszűrése.
A mintegy 15 ezer kiutalás előtti
ellenőrzés több mint 76 százaléka az
általános forgalmi adót érintette. A
revizorok összesen 15,2 milliárd forint
összegű jogosulatlan kiutalási igényre és
adókülönbözetre derítettek fényt.
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Az adóigazgatóságok és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) – kiemelt
együttműködésüknek köszönhetően – számos esetben megakadályozták, hogy kétes eredetű, vagy
romlott áru kerüljön a fogyasztókhoz és kezdeményezték az érintettek felelősségre vonását.
A vám- és jövedéki szakág ellenőrzési
tevékenységének meghatározó eleme a
jövedéki
termékekre
vonatkozó
szabályok betartásának vizsgálata. Az
elmúlt évben ezen a területen végzett több
mint 11 ezer ellenőrzés fókuszában a
dohánypiacon
tapasztalható
illegális
kereskedelem felszámolása állt. A fokozott
ellenőrzések eredményeként sok esetben
különleges rejtekhelyekről kerültek elő az
illegális dohánytermékek és a pénzügyőrök
minden negyedik vizsgálatnál találtak
szabálytalanságot.
(A dohánykereső kutya több karton magyar adójegy
nélküli cigarettát talál a HÉV sínek melletti
kábelcsatornában.)

Az elmúlt évben új feladatként jelentkezett az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ)
által kifizetett költségvetési támogatások jogszerűségének vizsgálata. A tapasztalatok itt azt
mutatták, hogy a kifizetések többnyire megalapozottak voltak, akadtak azonban olyanok, akik
jogosulatlanul igényelték a támogatást. Az illegális fémkereskedelem visszaszorítása szintén kiemelt
feladatot jelentett a pénzügyőröknek, különösen, hogy az országosan kiadott engedélyek mintegy 31
százaléka a régióra koncentrálódik. Ezen a téren a több mint 670 befejezett ellenőrzés egyharmada
tárt fel jogsértést.
Növekvő kármegtérülés
A feltárt jogsértések következményeként a bűnügyi igazgatósághoz összesen 4500 büntetőfeljelentés
érkezett – amely 20 százalékkal több, mint egy évvel korábban2 –, az elkövetési érték pedig 1,2
milliárd forinttal emelkedve elérte a 33,3 milliárdot. A büntetőfeljelentések nagy része továbbra is a
számvitel rendjének megsértésével függött
össze.
A közép-magyarországi adó, a vám- és
jövedéki, valamint a bűnügyi szakág együttes
munkájának eredményességét mutatja, hogy
a költségvetési csalásra tett feljelentések
száma 30 százalékkal emelkedett. Az
együttes munka következtében a NAV
hatékonyabban tud fellépni a költségvetést
megkárosítókkal szemben a fővárosban és
Pest megyében.
Az elmúlt évben a bűnügyi igazgatóság
javított az államkasszát érintő kár
megtérülési arányán. A pénzügyi nyomozók
gyors és eredményes
fellépésnek
köszönhetően a kármegtérülés meghaladta
a 910 millió forintot, mely 185 millióval
több, mint egy évvel korábban. A kár részbeni fedezeteként 425 milliót kényszerintézkedésekkel
(bankszámla zárolással, készpénz-, ingó-, illetőleg ingatlan-foglalással) biztosítottak a nyomozók, a
fennmaradó rész önkéntes befizetésből származott.
(2Ebben szerepet játszottak az év derekán hatályba lépett új Btk. módosult rendelkezései.)
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A pénzügyőrök mintegy 81 millió forint értékű terméket koboztak el, amely közel háromszorosa a
2012-ben hasonló kényszerintézkedéssel érintett összegnek, az adóvégrehajtók pedig mintegy 280 ezer
végrehajtást indítottak. Ez utóbbi eljárások együttesen több mint 661 milliárd forint adóhátralékot
érintettek, melynek beszedése érdekében kibocsátott inkasszók száma elérte a 330 ezer darabot.
A hátralékbehajtás hatékonyságát növelte, hogy a pénzügyőrök az áruforgalmi ellenőrzések
alkalmával kiszűrték az adótartozást felhalmozó vállalkozások szállítmányait, melyről azonnal
értesítették a végrehajtókat.
Az idei év feladatai meghatározóan nem térnek el a 2013-astól, azonban az adó- és vámbevételek
beszedésének hatékonyságát hozhatja az online pénztárgépekből nyert adatok elemzése és az, hogy
adótartozás fejében január 1-től már a pénzügyőrök is lefoglalhatnak ingóságokat.
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